
 

    

 

Programación adaptada CIFP Compostela ZMCG - SR Curso 2019-20 
 

1. Identificación e introdución 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da fa. Familia profe. Código do ciclo Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalería e T. MHOT01  Cociña e gastronomía Medio Adultos 

Código MP/UF Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais

MP0028 Sobremesas en restauración  4 140

Profesorado asignado ao módulo Rafael Brantuas Canay 

 

O alumnado de no módulo de SR deste ciclo de adultos fórmano 8 estudantes coas seguintes características: 

- 3 proceden de AFD desenvolta no CIFP Compostela e cursan o módulo para completar o ciclo. 

- 2 persoas proceden do mundo laboral e están facendo o módulo para actualizar coñecementos. 

- 3 persoas que fan o módulo como ocio. 

 

Na primeira avaliación superaron todos o módulo con cualificación positiva, o mesmo que na segunda 
avaliación, xa que antes do peche do 13 de marzo, xa tiña datos suficientes para obter a nota. 

 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de ampliación, concretamente aquelas actividades que 
tiña previsto realizar se non fose pola interrupción das clases e que creo que poden ser de utilidade para o 
alumnado.  

As actividades consistirán no seguinte, por unha banda, os contidos teóricos, concretamente 2 temas e, por outra, 
contidos prácticos enviando as fichas técnicas daquelas elaboracións que íamos realizar no terceiro trimestre. 

Contactei co alumnado e recibín resposta de todos/as (Están gardados os envíos e os recibidos na miña conta de 
correo corporativo) 

A partir da reunión do equipo docente que tivo lugar o martes, 28  de abril e logo de unificar criterios, propuxen 
un exame online para mellorar nota, con data de 28 de maio.  

*Nesta programación adaptada non se contemplan actividades de recuperación, nin probas de PD, nin 
adaptacións para NEE, xa que non son necesarias por non ter alumnado que o precise. 

 



 

    

 

 

2. Proposta de exame de mellora de nota 

 

Nome........................................................................................................................................... 

 

Deseño dunha sobremesa de creación libre que conteña 5 elementos diferentes. 

A partir dos elementos propostos, cubrir una ficha técnica, indicando; nome da sobremesa, ingredientes, 
compoñentes e debuxo ou esquema de presentación. Tempo para a idea orixinal 15 minutos e 45 minutos máis 
para completar o envío dixital. 

Ingredientes obrigatorios: 

- Amorodos 250 gr 

- Chocolate cobertura negra100 gr 

- Noces peladas 25 gr 

Ingredientes opcionais para elixir (Máximo 4): 

- Nata 250 ml 

- Azucre 100 gr 

- Manteiga 100 gr 

- Leite condensado 50 gr 

- Améndoa moída 100 gr 

- Leite ½ li 

- Ovos 6 un 

*Marcar os ingredientes elixidos 

Ingredientes a disposición sen límite de emprego: 

- Sal 

- Brandy 

- Vino branco e tinto 

- Cacao en po 

- Azucre lustre 

- Aceite de xirasol 

- Fariña frouxa 

- Surtido de colorantes 

- Arroz  

- Glicose  

- Limón 

- Canela en rama 

 

 

O exame será enviado por correo electrónico, recibida a resposta (máx. 15 min) a través dunha foto (vía whatsapp 
ou email) da idea orixinal, logo disto pode ser reescrito (45 minutos) en formato dixital (word ou PDF) onde 
consten todos os datos solicitados.  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

A continuación, enuméranse os contidos mínimos e o proceso seguido para a obtención das cualificacións. 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, ata o 13 de marzo, evidenciarán a 
consecución a de todos os resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa 
nos traballos e actividades a desenvolver. 

Mínimos para este módulo: 

1 - Organizouse ben o obradoiro e a distribución das funcións. 

2 - Elaboráronse ben as sobremesas. 

3 - Organizouse ben o servizo. 

4 - Atendeuse correctamente á mesa quente. 

 
3.1 RA 1 

Organiza as tarefas para as elaboracións de sobremesas de restauración, para o que analiza as fichas técnicas. 

 

3.2 RA 2 

Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de froitas en relación coas súas posibilidades de aplicación. 

Realizáronse os procesos de elaboración de sobremesas á base de froitas seguindo os procedementos 
establecidos e tendo en conta o tipo de establecemento, así como o tipo de oferta gastronómica.  

Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia. 

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

3.3 RA 3 

Caracterizáronse os tipos de sobremesas á base de lácteos. 

Identificáronse as sobremesas tradicionais de Galicia. 

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

3.4  RA 4 

Caracterizáronse os tipos de sobremesas de tixola. 

Fixéronse as sobremesas tradicionais de Galicia. 

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

  

3.5 RA 5 



 

    

Caracterizáronse os tipos de xeados e sorbetes. 

Realizáronse os procesos de elaboración de xeados e sorbetes seguindo os procedementos establecidos. 

Identificáronse as decoracións para aplicar en xeados e sorbetes de diferentes tipos. 

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

 

 

3.6 RA 6 

Caracterizáronse os tipos de semifríos. 

Realizáronse os procesos de elaboración de semifríos seguindo os procedementos establecidos.  

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental.  

 

3.7 RA 7 

Identificouse o proceso de utilización ou rexeneración de produtos. 

Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para o desenvolvemento dos procesos. Realizáronse as 
técnicas de presentación e decoración en función das características do produto final e as súas aplicacións. 

Realizáronse as operacións tendo en conta a normativa hixiénico-sanitaria, de seguridade laboral e de protección 
ambiental. 

 

4. Proceso de avaliación 

 

Para a obtención da nota das avaliacións parciais empregarase a seguinte porcentaxe: 

 

Proba de coñecementos teóricos 30% da nota. 

Uns días antes do remate de cada avaliación realizarase unha proba teórica de 5 preguntas relacionadas cos 
contidos explicados na clase e que foron entregados mediante copias e que todo o alumnado ten despois de 
adquirilos na conserxería. Cada pregunta vale 2 puntos e haberá que acadar polo menos 5 puntos. 

 

Proba práctica (consistente e realizar algunha actividade feita anteriormente na clase) 50 %. 

A partir dunha actividade práctica e que todo o alumnado fixera anteriormente e da que quedara constancia da 
súa realización no diario de clase, proporase un proceso similar con tempo e calidade do produto determinados. 
Neste apartado necesitarase acadar 5 puntos para superar a proba de maneira positiva. 

 

Actitude participativa, constancia, rigor e interese 20% da nota. 

No diario de clase farase unha valoración numérica na que se terá en conta a actitude participativa, valorando 
positivamente que se fagan propostas axeitadas; a constancia, asistindo habitualmente e puntualmente á clase; o 
rigor, tratando de facer de xeito exacto e preciso cada unha das elaboracións encomendadas; o interese, poñendo 
atención en cada traballo asignado e, sobre todo, na hixiene. 

 

 

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020 



 

    

 

 

Asdo: Rafael Brantuas Canay 

 


